Udlejningsmægler Jylland
Vi oplever stor kundetilgang og søger derfor udlejningsmægler til Trekantområdet i Jylland
Norsemen/women [ansatte i Norse] – som medarbejder hos Norse får du muligheden for at blive del af
noget andet – vi er modige og udfordrer med ny virksomhedskultur og nye måder at arbejde på konstant
status quo. Derfor er det vigtigt, at du tænker som en iværksætter, er innovativ og bidrager til vedvarende
positive forandringer og endnu vigtigere at du bidrager til den sprudlende kultur, så vi sammen kan skabe
fantastiske resultatet og ikke mindst have en sjov hverdag.
Norse leverer ejendomsadministrations- og udlejningsydelser, og vi går ikke på kompromis med service og
kvalitet. Norse’s vision er at disrupte ejendomsadministration- og udlejningsbranchen med innovative digitale løsninger og nye, meningsfulde måder at arbejde på.
Som udlejningsmægler får du ansvaret for at sikre at vi får udlejet de ledige boliger i vores den jyske portefølje - en portefølje som består af ca. 1.000 boliger og er stødt stigende i øjeblikket. Du skal ligeledes være
med til at sikre, at vi lever op til den aftale vi har overfor ejendomsejere eller ejendomsudviklere. Vi har hovedkontor i København og du vil derfor være selvkørende i Jylland og har ansvaret for at planlægge din
egen arbejdsdag og ligeledes at komme med gode ideer til at sikre en minimal tomgang, men du bliver naturligvis en del af et støttende team, der altid er til rådighed.
Det du skal lave:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kundekontakt
Fremvisninger og udlejning
Afholdelse og planlægning af åbent hus
Opdatering og ajourføring af hjemmeside og diverse platforme
Rapportering
Prisfastsættelse
Udarbejdelse af lejekontrakter
Tæt dialog med markedsføringsbureau

Det du har i bagagen:

•
•

Uddannet ejendomsmægler

•

Gerne en teoretisk baggrund på HD-niveau

Erfaring med tilsvarende opgaver enten hos en ejendomsmægler, en forvalter eller en ejendomsejer.

Din personlighed:
Først og fremmest er det vigtigt, at du er den fødte vinder og drømmer om et job hvor ærlighed, venlighed,
selvstændighed og resultater er dine drivkræfter. Vi har nemlig en klar mission for virksomheden, og den
skal du være med til at forfølge sammen med os, så vi kan sikre at det er en fest at gå på arbejde hver dag.

Du skal være god til at holde overblik og du skal have lysten til at tænke ud af boksen og lykkedes med dine
opgaver. Det er vigtigt, at du er god til at strukturere din hverdag, at det falder dig naturligt at tage ansvar,
og at du yder en ekstra indsats i perioder hvor dette kræves.
Der er tale om en fuldtidsstilling. Søndagsarbejde kan forekomme mod en ugentlig fridag. Du skal dække
hele Jylland og stille egen bil til rådighed mod kompensation efter statens takster. Det er et krav at du taler
og skriver flydende dansk og engelsk.
Vi forestiller os at du er bosiddende i trekantområdet, da de ejendomme du vil skulle varetage udlejningen
af, primært er beliggende i Syddanmark.
Ansøgningsform – vi har en digital tilgang i alt hvad vi laver – også i ansøgningsformen. Derfor skal din ansøgning være en video som du sender til os hvor du beskriver dig selv, din baggrund, dine personlige egenskaber, samt din motivation for at ville arbejde for Norse i netop denne stilling. 1. samtaler vil ligeledes
være digital via et teams møde – vi ser frem til at møde dig – online.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udlejningsmægler Mette Mathiesen på
telefon 2216 3198 eller mmm@norsepm.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!
Send din video og CV til: hello@norsepm.dk
//Team Norse

